Cugat.cat / noticies
FGC tallarà el servei a Sant Cugat dos caps de setmana de juny per unes obres de reducció
del soroll
El servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(FGC) a Sant Cugat quedarà interromput els caps de setmana
del 9 i 10 de juny i també el 16 i 17 del mateix mes per uns
treballs de millora de la infraestructura amb l'objectiu de
reduir la contaminació acústica. L'aturada, de fet, començarà
el divendres 8 a les deu de la nit i es tallarà la línia S1 entre les
estacions de Sant Cugat i Hospital General. El següent cap de
setmana quedarà paralitzat el servei a la línia S2 entre Sant
Cugat i Volpelleres. Mentre durin els talls, FGC oferirà un
servei d'autobús substitutori.

Ferrocarrils renova els aparells de via del municipi per minimitzar el soroll del pas dels trens i durant el
muntatge es col·locarà una nova manta antivibratòria sota la grava de les vies. Per fer les obres de millora,
però, caldrà interrompre el servei durant dos caps de setmana sencers.
Mentre duri el tall a la S1, el 9 i 10 de juny, un autobús connectarà les estacions de Valldoreix i Hospital
General, amb parada intermèdia a Mira-sol. De la mateixa manera, el segon cap de setmana d'interrupcions, hi
haurà un autobús per cobrir el tram de la S2 entre Valldoreix i Volpelleres.
Altres modificacions del servei
Durant els propers mesos, FGC millorarà altres punts de la línia del Vallès. En tots els trams afectats hi haurà
un servei d'autobús substitutori per garantir la mobilitat.
- Entre el 25 de juny i el 10 de setembre s’interromprà el servei de la línia S2 entre les estacions de Sant
Quirze i Can Feu | Gràcia, abans coneguda com Sabadell-Estació.
- Entre el 13 d’agost i el 2 de setembre quedarà aturat el servei entre les estacions de Bellaterra i Can Feu |
Gràcia.
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